
                                                                   

 

 

 
Załącznik nr 1.3 do ogłoszenia otwartego naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. 
„ POMORSKIE  SZLAKI  KAJAKOWE - SZLAK GÓRNEJ SŁUPI”” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności 
dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
 
 
 
 
 
 .......................................…….                                                                        ................................................... 
         (pieczęć/nazwa podmiotu)                                                                                                            (miejscowość i data) 
 

 
 

WZÓR PROTOKOŁU Z WYBORU PARTNERA 
w ramach projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE-SZ LAK GÓRNEJ SŁUPI” 

dla Działania 8.4 RPO WP 2014-2020 
 
 

I. Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, NIP 589 15 89 065, REGON 000548620. 
 
II. Nazwa zamówienia: 
Nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE 
– SZLAK GÓRNEJ SŁUPI” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie walorów atrakcyjności 
dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. 
 
III. Dopuszczalna maksymalna wartość oferty: 258.300,00 zł brutto, 
 
IV. Publikacja zapytania ofertowego: 
Data: ……………………….., 
Adres strony internetowej: www.suleczyno.pl, www.bip.suleczyno.pl, 
 
Termin składania ofert: …………………………… 
 
V. Wykaz złożonych ofert: 
 
Lp. Nazwa i adres oferenta Data złożenia 

oferty 
Warunki udziału                   

w procedurze 
Zgodność oferty                 

z zapytaniem 
ofertowym 

… ………………………………. …. spełnia/nie spełnia / 
nie dotyczy 

……. 

 
a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnieniem warunków: 

……………………………………………………………………………………………………………... 
b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym: 

……………………………………………………………………………………………………………... 
 



                                                                   

 

 

VI. Ocena złożonych ofert: 
Lp. Nazwa i adres oferenta Kryterium Ocena kryterium 
…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

Zgodność działania potencjalnego 
partnera z celami partnerstwa 

spełnia / nie spełnia 

… Oferowany wkład potencjalnego 
partnera w postaci zasobów 
ludzkich, finansowych, 
technicznych zarówno na etapie 
przygotowania jak i realizacji 
projektu 

spełnia / nie spełnia 

… Doświadczenie                                           
w realizacji zadań / projektów                    
o podobnym charakterze 

spełnia / nie spełnia 

… Lokalizacja inwestycji wpisuje się 
w sieciowość produktu 
turystycznego przedsięwzięcia 
strategicznego Województwa 
Pomorskiego pn. „Pomorskie 
Szlaki Kajakowe: 

spełnia / nie spełnia 

… Nowopowstała / zmodernizowana 
infrastruktura krajowa spełnia 
standardy określone w Analizie 
Wykonalności i Koncepcji 
oznakowania szlaków kajakowych 
przedsięwzięcia strategicznego 
Województwa Pomorskiego pn. 
:”Pomorskie Szlaki Kajakowe” 

spełnia / nie spełnia 

… Potencjalny partner posiada tytuł 
prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji 
projektu na której powstanie 
infrastruktura w ramach projektu     
(z wyłączeniem wód) 

spełnia / nie spełnia 

… Całkowita wartość nakładów                              
na realizację projektu 

wartość oferty 

… Potencjalny Partner nie zalega                   
z płatnościami na rzecz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu 
Skarbowego 

spełnia / nie spełnia 

… Utrzymanie trwałości projektu                  
po zakończeniu realizacji projektu 

spełnia / nie spełnia 

 
 
VII. Wybór oferty: 
Nazwa i adres partnera spoza sektora finansów publicznych: ………………………………………………… 
Uzasadnienie wyboru: …………………………………………………………………………………………. 
 
 



                                                                   

 

 

 
VIII. W wyborze najkorzystniejszej oferty uczestniczyli: 

1) ……………………………. – Przewodniczący Komisji   ......…………………………... 
2) ……………………………  – Sekretarz Komisji    ………………………........... 
3) …………………………… – Członek Komisji     ………………………………. 

Podpis 
 

IX. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania wykonał/a 
Data: …………………….…….. Imię, Nazwisko: ………..….….………….. Podpis: ………..……………….…. 

 
X. Dokumentację podstawowych czynności sporządził/a 

Data: …………………….…….. Imię, Nazwisko: ………..….….………….. Podpis: ………..……………….…. 
 
XI. Dokumentację podstawowych czynności zawierających wybór najkorzystniejszej oferty 

zatwierdził: 
 
 
 
 
 

 
……………………………………                                          …………………………………… 

(data sporządzenia protokołu)                                              (podpis kierownika jednostki) 
 


